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Tilda nuku ajalugu

Tilda nuku ajalugu algas 1999 aastal, ning 
tänaseks on Tilda nukul suur hulk austajaid üle 
kogu maailma. Pole ka asjata. Väga raske on 
vastu panna pehmete mänguasjade ja nukkude vastu panna pehmete mänguasjade ja nukkude 
võluvale välimusele, kes on natuke kurvad, kuid 
teisest küljest mõtlikud, naiivse näoga, punaste 
põskede ja pärlitest silmadega.





Tilda nukkude austajete hulgas pälvivad erilist 
armastust enda vastu erinevad inglid, lendavad 
kassid, lõbusad jänesed ja kaunid nukud 
kõikvõimalikes riietustes.kõikvõimalikes riietustes.





Tilda nukud valmisid noore disaineri Tone 
Finnangeri osavate käte abil, kes on tänaseks 
kogunud kuulsust mitte ainult oma kodupaigas 
Norras, kuid ka kogu maailmas. Kokku on Tone 
Finnangeril ilmunud välja juba 8 raamatut oma Finnangeril ilmunud välja juba 8 raamatut oma 
imelistest meisterdistest. Iga raamat sisaldab 
endas mitte ainul kirjeldusi ja mänguasjade 
lõikeid vaid ka kodu ja erinevate asjade 
dekoreerimise ideid vastavalt teemadele: kevad, 
jõulud jne.





Tilda nukke ja Tilda loomi õmmeldakse 
originaalis naturaalsetest materjalidest, mis on 
rahuliku värvi ja päevitunud tooni, kuid leidub ka 
selliseid mis paistavad silma oma erksate selliseid mis paistavad silma oma erksate 
värvidega. «Tilda» brändi ajalugu areneb 
tänapäeval väga edukalt ning on muutunud 
omaette tööstuseks.





See on väga huvitav käsitöö, mille jaoks 
toodetakse spetsiaalset kangast, paelu, nööpe ja 
teisi aksessuaare. Tilda nuku austajate jaoks 
lastakse välja spetsiaalseid komplekte, mis lastakse välja spetsiaalseid komplekte, mis 
sisaldavad lõikeid, kangast ja teisi aksessuaare 
nuku valmistamiseks.





Mulle väga meeldis see idee ning nüüd elavad 
minu kabinetis erinevad Tilda nukud. Väga tihti 
valivad 8-9 klasside tütarlapsed seda oma 
projekti tööks.projekti tööks.

Räägin Teile kuidas tuleb Tilda aedniku nukku 
valmistada.



Minu nuku pikuseks on umbes 68 cm, kuid kui 
suur tuleb Teie nukk sõltub sellest, kui suure 
lõike te välja prindite.



Nuku keha lõige



Kombinesooni lõige





Seejärel – valime kanga.

Õmbleme kokku 2 kangast (keha ja aluspesu 
jaoks) ja lõikame välja (0,5 cm õmblusvaruga) 
nuku detailid nagu on näidatud fotol internetist:nuku detailid nagu on näidatud fotol internetist:





Õmbleme kokku, keerame välja kõik detailid, 
täidame täitematerjaliga. Jalgu ja keha ei täida 
lõpuni!

Jalgadel märgistame põlved (lõike järgi), Jalgadel märgistame põlved (lõike järgi), 
ettevaatlikult ajame laiali täitematerjali nendes 
kohtades ja õmbleme läbi, selleks et nuku jalad 
saaksid painduda.





Kinnitame käsi. Selleks kasutame 
salaõmblust. 



Nüüd jalad. Sisestame jalad ülemise osaga keha 
osasse ja õmbleme need ümberringi 
salaõmblusega. Õmmeldes ei tohi jalge vahel 
olla vahet (siis püsivad jalad “koos”). olla vahet (siis püsivad jalad “koos”). 



Umbes nii peab Teie nukk sellel töö 
etapil välja nägema.



Nüüd kõige tähtsam – nuku soeng! Joonistame 
pliiatsiga piirid nuku näole ja kuklale (silmad, 
juuksetuka piir, külgede piirid) : 



Sisestame nõela puvillase niidi (mitte peenikese) 
ja alustame juuksetuka tikkimist, peaaegu 
madalpistes. Niitide otsad peidame nuku pähe. 
Kui üks niit lõpeb, võtame järgmise jne, kuni 
kogu tukk ja külgede osad on välja tikitud.



Pöörame nuku ümber ja tikime kukalt. Ma 
otsustasin teha juustesse lahku, seepärast 
tikkisin algul ühe poole valmis ja seejärel teise. 
Fotol Te näete, kuidas tuli välja minu nuku kukal.Fotol Te näete, kuidas tuli välja minu nuku kukal.



Nüüd punume patse. Vormime soengut.

Tikime nukule silmad prantsuse sõlmedega. 
Põski joonistame.





Sellised Tilda nukud elavad minu 
klassiruumis.















Töö valmistamisel kasutasin interneti abi.


